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OBRAZLOŽITEV: 

 

V skladu z 39. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) 

občinski svet po določitvi dnevnega reda seje, najprej odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in vseh 

drugih zapisnikih. Član sveta lahko poda pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik 

ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti sprememb in dopolnitev odloči svet. Zapisnik se 

sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen 

in dopolnjen s sprejetimi pripombami.  

 

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine.  

 

Zapisnik je v prilogi.  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je 

Občinski svet Občine Trzin, na 17. redni seji, dne 17. februarja 2021, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 12. 2020, se sprejme in potrdi. 

 

Številka: 17-1/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 17. 2. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0020/2020- 

Datum: 6. 1. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 16. decembra 2020, s pričetkom ob 

17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, na Mengeški cesti 9 v Trzinu. 

 

Udeleženci seje so upoštevali vse zaščitne varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 

(ob prihodu na sejo so razkužili roke, ves čas trajanja seje so uporabljali zaščitne maske in upoštevali 

ustrezno varnostno razdaljo). Dvorana Kulturnega doma je bila pred uporabo dobro prezračena in 

razkužena, vsem udeležencem seje so bile ob prihodu na voljo maske in razkužilo, stoli v dvorani pa so 

bili razporejeni tako, da so omogočali ustrezno medsebojno razdaljo.     

 

Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20). 

 

Sejo je vodil župan Peter Ložar.  

 

NAVZOČI:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/   

  

Župan: 

gospod Peter LOŽAR  /Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 

 

Člani OS:  

gospod Milan KARČE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni 

razvoj Trzina/, gospod Anton KRALJ /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Nuša REPŠE /Lista za 

trajnostni razvoj Trzina/, gospa Klavdija TRETJAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Dunja 

ŠPENDAL /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Rado GLADEK /SDS/, gospod Miha PANČUR /SDS/, 

gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Robert MARKIČ 

/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/ in gospod Marko 

KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/.  

 

Odsotnost opravičil: gospod Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 

 

Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, g. Viktor TORKAR, g. Matjaž ERČULJ in ga. Barbara 

GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Navzoči vabljeni:  

 g. Matevž VRHOVNIK, direktor Tria studio, d. o. o., pri 2. točki dnevnega reda seje, 

 g. Primož PRAPER, direktor EUTRIP d. o. o., pri 3. in 4. točki dnevnega reda seje,  

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin, 

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 

 

Opravičeno odsotni: / 

  

Neopravičeno odsotni: / 

 

Ostali navzoči: / 

 

Župan je ugotovil, da je na seji navzočih 11 občinskih svetnic in svetnikov in, da je s tem občinski svet 

sklepčen. 

 

 

Odločanje o dnevnem redu 16. redne seje: 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 16. redne seje: 

Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 16. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 16 točk. 

 

Občinski svetniki in svetnice so soglasno (11 glasov »za«) sprejeli  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2020;  

2. Seznanitev z Idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin; 

3. Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin; 

4. Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin; 

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

6. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju občine Trzin - druga obravnava; 

7. Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na 

območju Občine Trzin – druga obravnava; 

8. Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje 2016 - 

2020; 

9. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2021 v Občini Trzin;  

10. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;  

11. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2021; 

12. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2021; 

13. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021; 

14. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 

15. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega 

sodišča v Ljubljani; 

16. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin.  



K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 15. redne seje, 

na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (11 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

SKLEP 

 

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2020, se sprejme in potrdi. 

 

 

K točki 2/ 

 

Idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin je podrobneje predstavil Matevž Vrhovnik, 

direktor Tria studio d. o. o.  

 

Med obrazložitvijo se je seji pridružil svetnik g. Robert Markič (ob 17.03 uri). Prisotnih je 12 članov 

občinskega sveta. 

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko KAJFEŽ, 

predsednik Odbora za okolje in prostor; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, 

šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za finance in 

premoženje. 

 

Razpravljali so: Robert MARKIČ /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, Matevž VRHOVNIK /Tria studio d. 

o. o./, Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, župan Peter LOŽAR, Gregor PEVC 

/Lista Trzin je naš dom/ in Tanja BRICELJ /odgovorna urednica glasila Odsev/ (Za besedo je med 

razpravo zaprosila tudi Tanja Bricelj, odgovorna urednica glasila Odsev. Občinski svetniki so se strinjali, 

da ga. Bricelj lahko razpravlja).  

 

Svetnica ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni občani Trzina/ želi, da se njena razprava 

zapiše v zapisnik. Zahvaljuje se pripravljalcu, ki je že v ponedeljek na odboru pozitivno odgovoril na vsa 

vprašanja, ki jih je zastavila. Tako, da lahko reče, da gre za res funkcionalen in tudi zelo lepo umeščen 

objekt v prostor, kar se tiče upoštevanja sosednjih objektov in višine sosednjih objektov. Na sam objekt 

nima nobenih pripomb ta trenutek. Želi pa županu zastaviti vprašanje glede umestitve v prostor, točno 

v ta prostor, ki ima svoje prednosti in slabosti. Prednost vsekakor je bližina šole. Ta prednost je očitno 

prevladala nad tistimi slabostmi, kot je na primer, da se s tem ne pridobi novih športnih površin, ampak 

se obstoječe odprte površine nadomestijo z zaprtimi. Tukaj gre pač za prevladanje prednosti in slabosti. 

Nevarnost, ki obstaja in na katero so ves čas opozarjali, pa je, da se bo z umestitvijo objekta povečala 

potreba po parkirnih prostorih in seveda tudi prometna obremenitev v neposredni bližini šole, tam kjer 

so šolske poti. V projektu pogreša to, da bi se vzporedno delal načrt parkirišč oziroma, da bi bile 

prometne rešitve že predstavljene na tej seji. Poziva, da se to do naslednje seje občinskega sveta 

predstavi. Predvsem pa tudi, da se razmišlja v smeri, da se prometa in tudi parkirišč ne pripelje v sam 

center in v samo bližino šole, ampak se išče možnosti drugje. V Trzinu je praktično vse zelo blizu. Naj 

se prostor, kjer so otroci, ki hodijo v šolo, vseeno ohrani bolj varen. In naj se tudi v prostor, kjer je 

spalno naselje, ne umeščajo parkirišča. Ne gre toliko za pripombo, ampak bolj za priporočilo za 

nadaljnje aktivnosti. Drugače gre za izjemno funkcionalen in izjemno lep objekt, ki bo prinesel razvoj, 

napredek in veliko družbene koristi (od šole, do turizma, razvoja športnih društev in dejavnosti,…).            



Po končani razpravi so člani občinskega sveta soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet se je seznanil z idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Sejo je zapustil g. Matevž Vrhovnik, direktor Tria studio, d. o. o., pridružil pa se je g. Primož Praper, 

direktor EUTRIP d. o. o.. 

 

 

Pred obravnavo 3. točke dnevnega reda seje, je župan predlagal, da g. Praper gradivo pod 3. in 4. točko 

predstavi skupaj. Nihče izmed svetnikov predlogu ni nasprotoval.    

 

 

K točki 3 in točki 4/ 

 

Vsebino gradiva pod 3. in 4. točko dnevnega reda je podrobneje predstavil Primož Praper.  

 

Stališča delovnih teles do obeh predlogov so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne 

komisije; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 

ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za finance in premoženje. 

 

V razpravi o obeh predlogih so sodelovali: Robert MARKIČ /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, Primož 

PRAPER /direktor EUTRIP d. o. o./ in župan Peter LOŽAR.  

 

Po končani razpravi so člani občinskega sveta glasovali o obeh sklepih. 

 

Najprej so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet se je seznanil s Predinvesticijsko zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

 

Nato so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli še 

 

SKLEP 

 

Občinski svet  je potrdil  Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

 

Sejo je zapustil g. Primož Praper, direktor EUTRIP d. o. o.. 

 

 

 



K točki 5/ 

 

Pod to točko dnevnega reda so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:  

 

1. Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/: 

Ponovno postavlja isto vprašanje, kot ga je postavil prejšnjo sejo, glede znaka na Jemčevi 

cesti, da je dovoljeno samo za lokalni promet. Na prejšnji seji je prejel odgovor, da je znak 

že postavljen na začetku Jemčeve ceste, vendar tega znaka ni. Sam se je zapeljal po omenjeni 

cesti in tudi poslikal in tega znaka ni.  

 

G. župan odgovori, da bo zadevo potrebno ponovno preveriti.  

 

 

2. Gospod Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/: 

V času pred COVID-om, ko je igrišče in ostalo normalno funkcioniralo, so mnogi vozniki kljub 

rampi pripeljali do igrišča po cesti, ki je enosmerna, kar svetnika zelo moti. Ker se vsi želijo 

izogniti zapori oziroma rampi, gredo po drugi strani, po enosmerni mimo šole in nazaj in tam 

parkirajo, zato je v bistvu zadeva še slabša. Namen rampe je ravno to, da so otroci varni, ko 

gredo na igrišče, tako pa se morajo še vedno umikati in izmikati avtomobilom, ki tam vozijo.  

  

G. župan se s tem strinja. 

 

G. Pevc meni, da bi bilo dobro tam nekaj narediti, saj kulture voznikov pač ne moremo spremeniti.   

 

G. župan pove, da je to žal začaran krog. Enkrat se je nekdo izmed redarjev skrival za kantami in jih 

lovil. Drugače pa je zelo težko, saj ko vozniki opazijo redarja, seveda ne naredijo prekrška. Težave so 

ko redarjev ni, sploh v popoldanskem in večernem času. Žal je v tem trenutku zopet samo en redar za 

6 občin. V prometni zasnovi, ki bi se morala začeti pripravljati v relativno kratkem času, bo potrebno 

upoštevati tudi to.   

 

G. Pevc je nekje v tujini zasledil, da obstajajo nekakšne zaklopke, ki dejansko delujejo. Ko povoziš v 

pravi smeri, je dol, v napačno smer pa ne moreš.  

 

G. župan pojasni, da je to lahko velika težava, saj je za marsikatero idejo, ki jo je videl v tujini, preveril, 

če je pri nas dovoljena, pa ni bila. Bo pa tudi to potrebno še malo preveriti.  

 

 

3. Gospod Rado GLADEK /SDS/: 

Zadnje sneženje ni presenetilo nikogar, razen našega novega izvajalca zimske službe. Vsem 

je znano, da je bilo kar veliko pritožb. Vsi, ki so bili v teh dneh doma, so videli, da je bila stvar 

slabo opravljena. Ve, da se stvari že urejajo, ampak mogoče je prav, da se malo pove okrog 

tega, da se stvar rešuje. 

 

G. župan pojasni, da je so predstavniki občine že imeli razgovor z izvajalci. Na začetku je potrebno 

povedati, da je bil po devetih letih izbran nov izvajalec zimske službe. Poleti je bil nov razpis, na katerem 

je bil izbran izvajalec. Pričakoval je, da bodo ob prvem sneženju težave, vendar je bilo vse skupaj še 

veliko slabše, saj so bile med operaterji teh naprav - bagrov potrjene okužbe s Covid-19 in so morali tri 

umakniti. Gre za podjetje HNG, ki pokriva Mengeš, Trzin in delno tudi Domžale. Zaradi omenjenih težav, 



se jim je zrušilo vse, ne glede na to, da so skušali razporejati. Že isti dan so se opravičili, tako, da se je 

vedelo, da se zadeva ne bo izšla tako, kot bi se morala. Sklican je bil še en sestanek, na katerem je bilo 

vse analizirano in na katerem so potekali pogovori, kaj točno to pomeni. Če bo naslednjič spet situacija 

s Covidom-19, verjetno tudi ne bo čisto v redu, če pa bo normalno, torej, da ne bo nekih zdravstvenih 

težav, je pa usklajeno, kar zadeva mehanizacijo. Uskladilo se je točno kaj so prioritete, kje se začne,… 

Meni, da bo naslednjič zagotovo bolje. Prvič pa res ni bilo tako kot bi moralo biti.    

 

 

4. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 

1) Pridružuje se mnenju g. Gladka glede čiščenja snega ob zadnjem sneženju. Tudi sama se je 

na poti v službo zelo težko prebila do ceste.  

2) V kakšni fazi je umeščanje obvoznice v prostor? Znano je, da je bil izvajalec izbran, sedaj pa 

svetnico zanima, v kakšni fazi je zadeva, da se bo videlo, kako hitro se približuje izboljšanje 

razmer na Mengeški cesti in sploh v Trzinu, kar zadeva promet. 

 

G. župan pove, da jim je prejšnji teden končno uspelo organizirati sestanek na ravni ministrstva, 

direkcije in Darsa. Težava je namreč v tem, da je pripravljalec RPN pričel z zbiranjem vse dokumentacije, 

pri čemer pa se je zadeva ustavila na relaciji med omenjenimi tremi institucijami. Dars je pripravil 

študije reševanja Ljubljanske obvoznice in ena izmed variant je vključevala tudi povezavo med štajersko 

avtocesto, mimo posestva Pšate, mimo industrijske cone (med Obnovo in industrijsko cono), čez tunel, 

čez Sračjo dolino v Črnučah in na drugi strani pri Gameljnah, kjer bi se povezalo z gorenjsko avtocesto. 

Verjame, da je to nekje na Japonskem ali Kitajskem izvedljivo, pri nas v Sloveniji pa meni, da to ni 

izvedljivo. Glede te študije se omenjene tri institucije niso uspele dogovoriti. Od tega je bila odvisna 

tudi trzinska obvoznica, zato so bili potrebni trije ali štirje meseci samo za to, da so se končno usedli 

skupaj in razčistili, kaj se bo delalo ter priznali, da ta njihova študija verjetno ni izvedljiva in, da se sedaj 

lahko nadaljuje naprej priklop Študa-Ihan. S tem je ena velika težava rešena, saj se je bilo potrebno s 

tem ukvarjati ves čas, odkar je bil izbran pripravljavec RPN. Težava je v tem, da s strani ministrstva 

nikakor ni mogoče dobiti odgovora, saj se ne najde nihče, ki bi rekel takole in takole bo, ker to pač za 

seboj potegne neko odgovornost. Sedaj se bo lahko nadaljevalo z zbiranjem potrebnih papirjev.  

 

 

Seji se je pridružil g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne služb. 

 

 

K točki 6/ 

 

Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe je predstavil spremembe Odloka o 

podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine 

Trzin, glede na prvo obravnavo. 

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša REPŠE, 

predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za 

finance in premoženje. 

 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 



SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejme predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin v drugi obravnavi. 

 

 

Sejo je zapustil g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe. 

 

 

K točki 7/ 

 

Župan je na kratko pojasnil, da na predlog Odloka o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe 

zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin v prvi obravnavi ni bilo pripomb, zato je odlok 

za drugo obravnavo predlagan v enakem besedilu.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša REPŠE, 

predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za 

finance in premoženje. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejme Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za 

zapuščene živali na območju Občine Trzin v drugi obravnavi. 

 

 

K točki 8/ 

 

Razloge za sprejem Sklepa o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje 

2016 – 2020 je na kratko predstavil župan.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko KAJFEŽ, 

predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za finance in 

premoženje. 

 

Občinski svetnice in svetniki so brez razprave in soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje  

2016 - 2020 

 

Občinski svet Občine Trzin (v nadaljevanju občine) s tem sklepom podaljšuje veljavnost Stanovanjskega 

programa Občine Trzin za obdobje 2016 - 2020 za čas do sprejema novega občinskega stanovanjskega 

programa, vendar najkasneje do konca leta 2025.  

 



V skladu z določbo prejšnjega odstavka tega Sklepa se v besedilo Stanovanjskega programa Občine 

Trzin za obdobje 2016 - 2020 vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve: 

 

1.  

 

V naslovu »Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016 - 2020« se letnica »2020« nadomesti 

z letnico »2025«.  

 

2.  

 

V drugi točki se besedilo »Občina Trzin ima v lasti 17 stanovanj, od tega 11 neprofitnih, 1 tržno, 3 

službena in 2 bivalni enoti.« nadomesti z »Občina Trzin  ima na razpolago 17 stanovanj, od tega 11 

neprofitnih, 2 tržni, 2 službeni in 2 bivalni enoti.«  

 

3. 

 

V tretji točki se v četrtem odstavku letnica »2020« nadomesti z letnico »2025«. 

 

4. 

 

Ta Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

K točki 9/ 

 

Kratka pojasnila k tej točki je podal župan.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša REPŠE, 

predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za 

finance in premoženje. 

 

Brez razprave in soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP 

O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA LETO 2021 V OBČINI TRZIN 

 

1. Povprečna gradbena cena za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske 

      površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja 

      stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, 

      na območju Občine Trzin na dan 01.01.2021 znaša                                         1.080,00    EUR/m²      

  

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa 

se od 1. januarja 2021 dalje.  

 

   

K točki 10/ 

 

Tudi pod to točko dnevnega reda je kratko obrazložitev podal župan.  



Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton KRALJ, 

namestnik predsednika Odbora za finance in premoženje. 

 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  

 

Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

UGOTOVITVENI SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE 

 

1. Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2021 znaša 0,07 EUR. 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa 

se od 1. januarja 2021 dalje.  

 

 

Seji se je pridružil g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti.  

 

 

K točki 11/ 

 

Vsebino Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2021 je predstavil Matjaž Erčulj, višji 

svetovalec župana za družbene dejavnosti.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 

MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ, 

namestnik predsednika Odbora za finance in premoženje. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2021 v 

predloženem besedilu. 

 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne 

veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

K točki 12/ 

 

Tudi vsebino Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2021 je predstavil Matjaž Erčulj.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 

MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ, 

namestnik predsednika Odbora za finance in premoženje. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (z 12. glasovi »za«) sprejeli 



SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2021 v 

predloženem besedilu. 

 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne 

veljati naslednji dan po objavi.  

 

Sejo je zapustil g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti. 

 

 

K točki 13/ 

 

V nadaljevanju je sledila točka Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021. Kratko 

obrazložitev je podal župan.  

 

Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton KRALJ, 

namestnik predsednika Odbora za finance in premoženje. 

 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 

2021 in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen.  

 

Občinski svet sprejema Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021 v predloženem 

besedilu.  

 

Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021 prične veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

K točki 14/ 

 

Kratka pojasnila je podala Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave. 

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko KAJFEŽ, 

predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, namestnik predsednika Odbora za finance in 

premoženje. 

 

V razpravi so sodelovali: Robert MARKIČ /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, Polona GORŠE PRUSNIK 

/direktorica občinske uprave/, župan Peter LOŽAR in Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/.  

 

Po krajši razpravi so člani občinskega sveta soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 



SKLEP 

o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin: 

 

Katastrska občina Parcelna št. Površina (m²) 

1961 Trzin 1628/12 1053 m² 

1961 Trzin 1572/12 962 

 

2. člen 

 

Na nepremičnini iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra. 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

K točki 15/ 

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak je predstavila 

predlog komisije, da se za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani predlagata Helena Ilić 

Breznik in Jožef Erčulj. 

 

Med obrazložitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Nuša Repše (ob 18.54 uri). Prisotnih je 11 

članov občinskega sveta.  

 

Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Članice in člani občinskega sveta so soglasno (11 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

1. Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani se predlagata naslednja kandidata:  

 

- Helena ILIĆ BREZNIK, Trzin in 

- Jožef ERČULJ, Trzin. 

 

2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 10-14/2015, z dne 16. 12. 2015 (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 10/15).   

 

3. Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 



K točki 16/ 

 

Poročila pod zadnjo točko dnevnega reda je predstavila podpredsednica Nadzornega odbora Občine 

Trzin Blanka Jankovič. 

 

Med obrazložitvijo se je seji zopet pridružila svetnica ga. Nuša Repše (ob 18.55 uri). Prisotnih je 12 

članov občinskega sveta.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša REPŠE, 

predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za 

kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Miha PANČUR, predsednik Odbora za mlade ter Anton 

KRALJ, namestnik predsednika Odbora za finance in premoženje. 

 

Razpravljal ni nihče.  

 

Občinski svetnice in svetniki so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo 

občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019. 

 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad 

oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019. 

 

3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom za nadzor nad porabo občinskih 

sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija. 

 

4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 19:00 uri sejo zaključil.  

 

 

Zapisala:                           ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                             Peter LOŽAR   

 


